Grant Škoda Auto
POHYBEM PRO DOBROU VĚC

žadatel: Ing. Nezavdal

jméno: Jiří

název organizace: LTC Mladá Boleslav, z.s.
IČ: 427 14 923

funkce: předseda rady spolku
adresa sídla: Štěpánka 28, 293 01 Mladá Boleslav

DIČ: ---

KONTAKT:
příjmení: Ing. Nezavdal
e-mail: j.nezavdal@seznam.cz

jméno: Jiří

funkce: předseda rady spolku
telefon: 603 548 071

PROJEKT
Název projektu:

TENIS PRO DĚTI ZAMĚSTNANÝCH RODIČŮ

Stručný popis:
Cílem projektu je nabídnout zaměstnaným rodičům péči o jejich malé školáky v době jejich
zaměstnání, spojenou s pobytem v přírodě, výchovou lásky k pohybu, ke zdravému životnímu stylu a
rodičům tak umožnit práci odpoledne či přesčas, nebo vyřizování potřebných záležitostí.
Přínosem projektu je více času rodičů pro plnění svých povinností na straně jedné, na straně druhé u
dětí seznámení se sportem a tenisem zvlášť, vštípení zásad chování far play, zdravého životního stylu,
soutěživosti a průbojnosti. Na straně třetí je projekt v letní sezoně přínosem pro setkávání seniorů,
kteří by děti na tenis doprovázeli a přitom by měli sami možnost si zasportovat a udržovat kontakty a
navazovat přátelství se svými vrstevníky. Tenis je celoročně celosvětově provozovaný sport, ke
kterému stačí jeden jediný sparingpartner.
Projekt bude mít dopad mimo jiné na zaměstnance Škoda Auto (75% dětí, které v současné době na
LTC MB sportují, mají alespoň jednoho z rodičů zaměstnaných ve Škoda Auto), kteří chtějí dát své děti
na výuku tenisu a získat více času pro sebe, k odpočinku či k práci.

Projekt je určen pro děti ve věku 6 – 9 let a seniory, jako jejich doprovod.
Do projektu budou zapojeni trenéři a správci klubu LTC Mladá Boleslav. Děti nebudou potřebovat
žádnou sportovní výbavu, vše jim bude zapůjčeno díky realizaci tohoto projektu.

Rozpočet projektu:
Nákup materiálového vybavení:
Minitenis (6 – 7 let)

16 ks dětských raket po 585 Kč/ks
360 ks míčů „ORANGE“ po 30 Kč/ks
4 přenosné tenisové sítě po 1900 Kč/ks

Babytenis (8 – 9 let)

9 360 Kč
10 800 Kč
7 800 Kč

12 ks raket „JR“ po 1 405 Kč/ks

16 860 Kč

480 ks míčů „GREEN“ po 30 Kč/ks

14 400 Kč

2 kurty, 3 hod/týdně, 120 Kč/hod

18 000 Kč

Leden – duben (12 týdnů)

2 kurty, 3 hod/týdně, 360 Kč/hod

25 420 Kč

Listopad – prosinec (8 týdnů)

2 kurty, 3 hod/týdně, 360 Kč/hod

17 280 Kč

Provoz tenisových dvorců:
Duben – říjen (25 týdnů)
Pronájem kurtů v hale:

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU:

Způsob financování projektu:

119 920 Kč

Grant „Pohybem pro dobrou věc“

50 000 Kč

Spoluúčast LTC Mladá Boleslav

89 920 Kč

CELKEM:

119 920 Kč

Bankovní účet: 43-9528930207/0100
Reference (var.symbol)

42714923

Ing. Jiří Nezavdal, v.r. předseda rady spolku

